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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ DÖVLƏT STANDARTI 

 

BETONLAR 

MÖHKƏMLĠYĠN  YOXLAMA  QAYDALARI 

БЕТОНЫ                                                                                        AZS 532 –2011 

ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ  ПРОЧНОСТИ                              (ГОСТ 18105-86)                                                                                  

CONCRETES 

RULES FOR THE STRENGTH  CONTROL 

 

     Tətbiq edilmə tarixi 30 dekabr 2011 
 

Bu  standart  konstruksion  ağır, yüngül  və  göz-göz (konstruksion- istiizolə  

betonları  daxil  olmaqla), həmçinin   yığma  və  monolit   beton  və  dəmir- beton  

məmulatları, konstruksiyalar  və  qurğularda (daha sonra  konstruksiya)   olan  sıx 

silikat  betonlara  aiddir, betonun  sıxılma, ox  üzrə dartılma  və  əyilmədə  dartılma 

(daha  sonra – möhkəmlik)  zamanı   möhkəmliyin  yoxlama   qaydalarını  

müəyyən  edir. 

Standartla  müəyyən  olunmuş  betonun  möhkəmliyinin  yoxlama  qaydaları  

həm  gərilmiş, həm  də  betonun  tələb olunan  möhkəmliyinin  əmsalı   standarta  

uyğun  gəlmək  şərtilə  başqa  növ   xüsusi  betonlara  da  tətbiq  edilə  bilər. 

Betonun  möhkəmliyinin bu standarta  uyğunluğu  yoxlanılan  zaman  

konstruksiya  layihəsi  hazırlandıqda  minimum  sement  sərfi  olan  betonun   

hesablama  və  normativ   müqavimətinin  qəbul   edilməsi  təmin  edilir. 

Bu standartda   istifadə  olunan  terminlərin  izahı    əlavə 1-də verilmişdir. 

1    ƏSAS    MÜDDƏALAR 

1.1  Müəssisələrdə  betonun  hazırlanması  və yığma  konstruksiyaların  

istehsalı, həmçinin  tikinti  meydançasında  monolit  konstruksiyaların   

betonlaşdırılması zamanı  statistik  kontrol   aparılmalı  və bu  standartın  

tələblərinə  uyğun  bircinslilik  hesablanmaqla   möhkəmliyə  görə  beton  qəbul  

edilməlidir. 

Betonun  qəbulu   onun  faktiki   möhkəmliyinin   normalla   müqayisəsi  

yolu  ilə   möhkəmliyin  bircinslilik   xarakteristikasını   hesaba  almadan  

aparılmaslna  yol  verilmir. 

1.2  Yoxlamaya  aiddir: 

- betonun  buraxılan  möhkəmliyi - əgər  buraxılan  möhkəmlik  keçiricidən  

yüksəkdirsə, qabaqcadan  gərginləşməmiş  yığma  konstruksiyalar  və  qabaqcadan  

gərginləşmiş    yığma  konstruksiyalar  üçün; 

-  betonun  keçirici  möhkəmliyi - qabaqcadan  gərginləşmiş     

konstruksiyalar  üçün; 

-  betonun  layihə  sənədlərində  müəyyən  edilmiş   aralıq   müddətində   

möhkəmliyi - monolit  konstruksiyalar   üçün (daşıyıcı  qəlibin  çıxarılması zamanı  

və  s.); 
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- betonun  layihəyə  görə  möhkəmliyi -  yığma  və  monolit  konstruksiyalar  

üçün. 

Əgər  betonun  normalaşdırılmış  buraxılan  yaxud  keçirici  möhkəmliyi  

verilən sinif  (marka)  üçün  təyin edilmiş  möhkəmliyin   90 %-i   və  daha  çox  

təşkil  edirsə, layihə  müddətində  möhkəmliyin  yoxlanılması  aparılmır.  

1.3   1.2  bəndində  göstərilmiş  normalaşdırılmış  möhkəmliyin  hər  növünə  

görə  betonun  möhkəmliyinin  yoxlanılması  əvvəlki  partiyaların  yoxlama  

nəticələrindən  istifadə  etməklə  aşağıdakı  qaydada  aparılır: 

-  standartla  təyin  olunmuş  dövr  müddətində  hazırlanmış  partiyaların  hər 

birində betonun  möhkəmliyi  təyin  edilir; 

- analiz  edilən  müddətdə  betonun  möhkəmliyinin  bircinslilik  

xarakteristikası  hesablanır; 

-  analiz  müddətində  betonun  möhkəmliyinin  bircinslilik  

xarakteristikasına  görə  sonrakı  yoxlama  dövrü  üçün  betonun  tələb  olunan  

möhkəmliyi  təyin edilir; 

- bu  yoxlanılmış  partiyada  betonun  möhkəmliyi  yoxlanılır, o, tələb 

olunan  möhkəmliklə  müqayisə   edilir  və   bu  partiyanın  qəbulu    barədə  qərar  

qəbul  edilir. 

1.4  Partiyada  betonun  möhkəmliyi  bu  standarta   uyğun    beton  

nümunələrinin  ГОСТ  10180-ə  görə    sınaqların  nəticələri   əsasında  (daha 

sonra- nümunələr  üzrə  kontrol)  ya  da  qüvvədə  olan dövlət  standartına  əsasən  

dağıtmayan   üsulla  təyin edilir. 

Monolit  konstruksiyalarda  betonun  möhkəmliyi  dağıtmayan  üsullarla  

təyin  edildikdə,ГОСТ  17624-ə  görə  hərtərəfli   eşidilməklə  ultrasəs  üsulu   

yaxud  ГОСТ  22690-a  görə  çapılma ilə  qopartma  üsulu  tətbiq  edilməlidir.  

Başqa  dağıtmayan  üsulla  yoxlamada  tətbiqinə  baş  elmi- tədqiqat  təşkilatların  

razılığı  əsasında   icazə  verilir. 

Betonun  dartılmada, layihə  müddətində  isə  yığma  konstruksiyaların  

betonunun  sıxılmada  da  möhkəmliyi  yalnız  nümunələrdə  təyin  edilir.  

1.5  Betonun  tələb  olunan  möhkəmliyinin ( TR ) təyini  üçün   yoxlama  

zamanı  analiz  dövründə  istifadə  olunan   bircinsliliyin  xarakteristikası  kimi    

betonun  bütün  partiyalarına  görə  möhkəmliyin  variasiya  orta  əmsalı ( nV )   

hesablanır. 

1.6  Tələb  olunan  möhkəmliyin  təyini  ilə  eyni  zamanda  ГОСТ  27006-

ya   uyğun   betonun  tərkibinin  seçilməsi  zamanı   gözlənilən  yoxlama  dövründə  

istifadə  etmək  üçün   betonun  möhkəmliyinin  yR  orta  səviyyəsi  hesablanır. 

Beləliklə,  əgər  bu  zaman gözlənilən  yoxlama  dövründə  betonun 

möhkəmliyinin  orta qiyməti  əvvəlki  ilə  müqayisədə  aşağı  olarsa (daha  yüksək  

 

bircinsli   betonun  alınması hesabına), onda   uyğun olaraq  sementin sərfi  

azaldılmalıdır. 
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2     PARTĠYADA  BETONUN  MÖHKƏMLĠYĠNĠN  TƏYĠNĠ 

 

2.1  Partiyanın  tərkibinə  ГОСТ   27006-ya  görə   bir  nominal  tərkibli   

beton  qarışığından  bir  texnoloji  kompleksdə    formalaşan,bir  növbədən  az  və  

bir  həftədən çox  olmayan   müddətdə,bir  texnologiya  ilə  hazırlanan  yığma  və  

monolit  konstruksiyaların  betonu  daxıl   edilməlidir. 

Nümunələrə  görə  yoxlama  zamanı    yığma  konstruksiyaların   beton  

partiyasının  tərkibinə  qüvvədə  olan  standartlara  yaxud  bu  konstruksiyalara  

olan  texniki  şərtlərə   uyğun    alınan  konstrüksiyaların   bir   ya  da  bir neçə  

beton  partiyaları   daxil  edilə bilər. 

Yığma  konstruksiya  betonunun  möhkəmliyini   dağıtmayan  üsulla  təyin  

etdikdə, partiyanın  tərkibinə  konstruksiyanın  eyni  beton  partiyası  daxil  edilir. 

2.1.a   Partiyanın   tərkibinə  möhkəmliyə  görə  müxtəlif  nominal  tərkibli   

eyni  sinif (marka)  betonlarının  birləşdirilməsinə   icazə  verilir,  əgər  aşağıdakı  

şərtlər  yerinə  yetirilərsə: 

-  analiz  dövründə   birləşmiş  tərkibli   betonun  möhkəmliyinin  

variasiyasının (partiya-partiya alınmış)  hissələr  əmsalının  maksimal  orta  

qiyməti 12%-i keçmir; 

-  analiz  dövründə  birləşmiş  tərkiblərə  görə  betonun  möhkəmliyinin  

variasiyasının  hissələr (partiya-partiyalanmış)  əmsalının   maksimum  və  

minimum  qiymətləri  arasındakı  fərq  2%-i  keçmir; 

-  birləşmiş  tərkiblərin   ən  iri  doldurucusu  və  rahat - yayılma  göstəricisi    

iki  dəfədən çox, bu  tərkiblərdə  isə  sementin  sərfi   orta  qiymətin  15%-dən  çox  

fərqlənmir. 

Birləşmənin   qaydaya  salınmış   şərtləri   ildə  bir  dəfə   ayrılıqda  hər  

nominal  tərkibli  betonun  möhkəmliyə  görə  bircinslilik  statistik  xarakteris- 

tikasının  təyini  nəticələrinə  əsasən   axırıncı  iki  yoxlama  dövrü  üçün  

yoxlanılır. 

Müxtəlif  tərkiblərin  partiyaya   birləşdirilməsi  zamanı  betonunun  

möhkəmliyinin  variasiya  əmsalının   qiyməti  ilk  yoxlamada  alınan  ayrı- ayrı  

nominal  tərkiblərə  görə  variasiya  əmsallarının  ortaq  qiymətlərinin  orta  hesabi  

qiyməti  kimi  təyin  olunur. 

 

 (Əlavə  olaraq  daxil edilmişdir.Dəy. №1)  

 

2.2  Nümunələrin  kontrolu  zamanı  sərbəst   seçılmış  qatqıd ilə olan       

betonun  möhkəmliyini  ГОСТ 10181.0-a  görə təyin etmək  üçün  hər  partiyanın  

beton  qarışığından  (göz-göz  beton  müstəsna  olmaqla)    iki  nümunədən  az 

olmamaq  şərtilə nümunə  götürülür,  həmçinin  bir   nümunədən  az  olmayaraq; 

- növbədə-  yığma  konstruksiyaları  hazırlayan- müəssisədə; 

- bir gündə- monolit  konstruksiiyalar  üçün  olan  beton  qarışığı  

hazırlayan- müəssisədə; 

-  bir  gündə- monolit  konstruksiyalar  üçün  tikinti  meydançasında. 

Müəllif  nəzarətini  həyata  keçirən  layihə  təşkilatının  razılığına  əsasən  

monolit  konstruksiyada  nümunənin  beton  qarışığı  döşənən  zaman  
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götürülməsinə  yol  verilir,  betonun  möhkəmliyi  isə  beton  qarışığını  hazırlayan- 

müəssisənin  yoxlama  göstəricilərinə  görə  qiymətləndirilir. 

2.3   Yoxlama  üçün   beton  qarışığının   ГОСТ  10180-ə görə  hər  

nümunəsindən   betonun   bir  sıra  nümunələri  hazırlanır; - buraxılan  möhkəmlik; 

- keçirici  möhkəmlik;- aralıq müddətində   betonun  möhkəmliyi;- layihədə  

betonun  möhkəmliyi. Layihə  müddətində  yığma  konstruksiyaların  betonunun  

möhkəmliyini  təyin  etmək üçün   hər  nümunədən  olmamaq  şərtilə  seriya  

kontrol  nümunələrin  hazırlanmasına  icazə  verilir, həftədə  betonun  sinfi  

möhkəmliyinə görə  B 30 (400  marka)  və aşağı olan   bir  partiyadan  iki  

nümunə, həftədə  betonun  sinfi  möhkəmliyinə görə  B 35 (marka  450)  və yuxarı  

olan   iki   partiyadan  dörd  nümunə  seçilir. 

Göz-göz  betonun  möhkəmliyini   yoxlamaq  üçün hazır konstruksiyaların  

hər  partiyasından  yaxud   bu  konstruksiyalarla  eyni  vaxtda  hazırlanan  bloklar  

mişarlanmaq  ya  da  qazılmaqla  ГОСТ  10180-ə  görə   iki  seriya  nümunələr  

götürülür. 

2.4   Yığma  konstruksiyaların  betonunun  kontrol  nümunələri    buraxılan  

yaxud  keçirici  möhkəmliyin   təyininə  qədər  konstruksiyalarla  eyni  şəraitdə  

bərkiməlidir.  Layihə  müddətində  betonunun  möhkəmliyinin  təyini  üçün  

nəzərdə  tutulan   nümunələrin sonrakı  bərkiməsi normal  şəraitdə  (202)
0
C  

temperaturda  və  havanın  nisbi  nəmliyi  95%- dən   az  olmadıqda  aparılır. 

Monolit  konstruksiyaların   betonunun  kontrol  nümunələrinin  bərkiməsi 

beton  qarışığı  hazırlayan- müəssisədə  normal  şəraitdə,  tikinti  meydançasında  

isə  konstruksiyanın    şəraitilə  eyni  olan  şəraitdə    aparılmalıdır. 

         

(Dəyişmiş  redaksiya.Dəy.№1) 

 

2.5   Dağıtmayan  üsulla  yoxlama  zamanı  yığma  konstruksiyanın  

betonunun  buraxılan  yaxud  keçirici möhkəmliyini təyin  etmək  üçün  üç  

konstruksiyadan  az  olmayaraq  partiyanın  10%-i  götürülür. 

Dağıtmayan  metodla  aralıq  müddətində  monolit  konstruksiyaların  

betonunun  möhkəmliyini  təyin  etmək  üçün   bir  konstruksiyanın hər  gün 

döşənmiş  betonunun  həcmi  yoxlanılır (yaxud  konstruksiyanın  betonlaşması  bir 

gündən  çox  aparılırsa,bu  zaman  onun  bir  hissəsi). 

2.6   Dağıtmayan  üsulla  betonunun  möhkəmliyini  təyin etmək  üçün  

seçılən  yığma  konstruksiyada  iki, monolitdə  isə - dörddən   az  olmayaraq  

yoxlanılan  sahələr  ayrılır. 

Yoxlanılan  sahələrin  yerləşməsi  və  sayı  layihə  təşkilatı  tərəfindən  onun  

həndəsi  ölçüləri,  təyini  və  hazırlanma  texnologiyasından  asılı  olaraq  

konstruksiyaların  işçi  cizgilərində  göstərilməli   və  aşağıdakı  verilənlərdən  az  

olmamalıdır: 

- xətti  konstruksiyalar  -  4 m  uzunluqda  bir  sahə; 

- monolit  konstruksiyaların  bütöv  divarları  müstəsna  olmaqla, yastı  

konstruksiyalar  üçün-  4 m
2
  meydanda  bir  sahə; 

- bütöv  divarların  monolit  konstruksiyaları  üçün–8 m
2
   meydanda  bir 

sahə. 
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İşçi  cizgilərdə  qeydlər  olmadıqda, yoxlanılan  sahələr    layihə  yaxud  elmi 

– tədqıqat  təşkilatlarının  razılığı ilə  hazırlayan  tərəfindən  müəyyənləşdirilir. 

Hər  yoxlanılan  sahədə   yerinə yetirilən  ölçmələrin  sayı  qüvvədə  olan 

standarta  görə  dağıtmayan  üsulla  aparılır. 

2.7   Partiyada  betonun  möhkəmliyi  ( mR ),  MPa,  aşağıdakı  düstura    görə  

hesablanır 

 

                                  mR
n

R
m

i

İ
1                                 (1) 

 

haradakı IR - betonun  möhkəmliyinin  vahid  qiyməti, Mpa; 

n - partiyada  betonun  möhkəmliyinin  vahid  qiymətinin  ümumi  sayı. 

Betonun  möhkəmliyinin  vahid  göstəricisi  kimi  aşağıdakılar  qəbul  edilir: 

- nümunələrin  yoxlanılması  zamanı-  ГОСТ  10180-ə  görə  təyin  edilən  

bir  seriya  nümunələrdə betonun  orta  möhkəmliyi; 

- dağıtmayan  üsulla   yoxlama  zamanı- qüvvədə  olan   dövlət  standartına  

görə    dağıtmayan  üsulla  təyin  olunan, konstruksiyasının  yoxlanılan  sahəsinin  

betonun   orta  möhkəmliyi   yaxud  konstruksiyanın  betonunun  orta  möhkəmliyi. 

Dağıtmayan  üsul  tətbiq  edildikdə, möhkəmliyin  seçim  növünə  görə  

vahid  göstəricisi  əlavə  2-də  verilmişdir. 

 

3    MÖHKƏMLĠYƏ  GÖRƏ  BETONUN  BĠRCĠNSLĠLĠK       

XARAKTERĠSTĠKASININ    TƏYĠNĠ 

 

3.1  Betonun  bircinslilik  xarakteristikasını  təyin  etmək  üçün  analiz  

dövrünün  müddəti  bir həftədən  2 aya qədər müəyyən  olunur.  Bu  dövr  ərzində  

betonun  möhkəmliyinin  vahid  göstəricisinin  sayı  30-dan  az   olmamalıdır. 

3.2  Analiz  dövrü  ərzində  hər  beton  partiyası  üçün   orta  kvadratik  

kənara çıxma Sm  və  möhkəmliyin  variasiya  əmsalı  Vm  hesablanır.  Göstərilən  

xarakteristikalar  1.2 b.  görə  normalaşdırılmış  möhkəmliyin  bütün  növləri  üçün 

hesablanır.  Bu  zaman  yığma  konstruksiyalar  üçün  layihə  müddətində betonun  

möhkəmliyinin  variasiya  əmsalının  , buraxılan möhkəmliyin   variasiya  

əmsalının  85%-nə  bərabər qəbul edilməsi şərtilə hesablanmamasına  yol  verilir.  

 3.3  Nümunələrin  kontrolu  zamanı  partiyada  betonun  möhkəmliyinin orta 

kvadratik   kənara  çıxması  ( mS )  MPa,  betonun  möhkəmliyinin  vahid  

göstəricilərinin sayı altıdan  çox  oldüqda, düstura  görə  hesablanır 

 

                                  mS =
1

)( 2

1






n

RR m

n

i

I

                        (2) 

                                   

Əgər  partiyada  betonun   möhkəmliyinin  vahid  göstəricilərinin  sayı  

ikidən  altıya  qədər  olarsa, mS   kəmiyyəti  bu  düstur  ilə  hesablanır 
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                                  mS = 
a

Wm                                        (3) 

 

haradakı  mW -  yoxlanılan  partiyada  möhkəmliyin   maksimum  və  minimum  

vahid  qiymətləri  arasındakı  fərq  kimi  təyin  olunan  vahid qiymətlərinin  geniş  

hərəkət  həddi, Mpa;  

a  -  cədv.1-ə  görə  qəbul  edilən  və  vahid  qiymətlərin  (n )  sayından asılı oıan  

əmsal.   

 

 Cədvəl  1 

Vahid  

qiymətlərin sayı 
n  2 3 4 5 6 

Əmsalın  qiyməti a  1,13 1,69 2,06 2,33 2,5 

 

Əgər   dağıtmayan   üsulla  yoxlama  zamanı  konstruksiyanın  betonunun 

orta   möhkəmliyi  vahid  göstərici  kimi  qəbul  edilirsə, onda  mS   kəmiyyəti  MPa   

dərəcələnmə  asılılığından  kənara  çıxma  nəzərə alınmaqla  aşağıdakı  düstura  

görə  hesablanır 

 

                     mS =
P

S

n

RR
T

n

i

mI 2

1

2

1

)(





                              (4) 

 

haradakı TS - dövlət  standartına  görə  dağıtmayan  üsulu  təyin  olunan  

dərəcələnmə  asılılığın  orta kvadratik  kənara  çıxması; 

 n  -  partiyada  (yoxlanılan  konstruksiyalarda)   vahid  qiymətlərin  sayı; 

P  -  konstruksiyada  yoxlanılan  sahələrin  sayı.  Əgər  yoxlanılan  sahədə  betonun  

möhkəmliyi  vahid  qiymət  kimi  qəbul  edilərsə,  mS    MPa,  kəmiyyəti  aşağıdakı  

düstura  görə  hesablanır 

 

 

 

 

 

                   mS  = nK
1

)(
1

2






n

RR
n

i

mi

                                (5) 

 

 

haradakı nK -2 əlavəsinə görə təyin olunan  düzəliş  əmsalı; 

n -partiyada (yoxlanılan  sahələrdə) betonun möhkəmliyinin vahid qiymətlərinin 

sayı. 
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3.4  Partiyada  betonun  möhkəmliyinin  variasiya  əmsalı (partion  əmsal) 

faizlə  aşağıdakı  düstura  görə  hesablanır 

          

                                      mV  =
m

m

R

S
100                               (6) 

 

3.5   Betonun  möhkəmliyinin  hissələr  (partiya-partiya olunmuş)  variasiya  

əmsalının  orta  göstərici      analiz   dövründə  ( n )  faizlə düstura  görə  hesablanır 

 

                                    nV  = 









n

i

i

i

n

i

im

n

nV

1

1

,

                             (7) 

 

haradakı  ,mV i -  analiz  dövründə  yoxlanılmış  n   beton  partiyasının  hər  i   

betonunun  möhkəmliyinin  variasiya  əmsalı,  (6) düstura  görə  hesablanır; 

in -   analiz  dövründə  yoxlanılmış betonun  n   partiyasından   hər  i  betonunun  

möhkəmliyinin  vahid  qiymətinin  sayı; 




n

i

in
1

-  analiz  dövründə  (30-dan az  olmayaraq)  betonunun  möhkəmliyinin  vahid  

göstəricisinin  ümumi   sayı.   

3.6  Tikinti  meydançasında  betonun  möhkəmliyinin  yoxlanılması   zamanı  

hazırlayan- müəssisənin  beton  qarışığının  keyfiyyəti  barədə  sənədə  əsasən  

betonun  möhkəmliyinin   variasiya  əmsalı  qəbul  edilir. 

3.7   Qeyri- müntəzəm  buraxılan  yığma   konstruksiyaların  və  beton  

qarışığının  yoxlanılması  zamanı  variasiya  əmsalının  eyni  texnologiya  və  eyni  

materialdan  hazırlanan,  möhkəmliyə  görə  iki  sinifdən (marka)  çox  olmayaraq  

fərqlənən  başqa  tərkibli  betonun  variasiya  əmsalına  bərabər  götürülməsinə  

icazə  verilir. 

 

4        BETONUN  TƏLƏB  OLUNAN MÖHKƏMLĠYĠNĠN  TƏYĠNĠ 

 

4.1   Betonun  tələb  olunan  möhkəmliyi  (buraxılan, keçirici ,aralıq  yaxud 

layihə  müddətində)  möhkəmliyin   siniflərə  görə  ( TR ),  MPa  normalaşdırılması  

zamanı bu  düstura  görə  hesablanır 

 

                                 TR normT BK                                     (8) 

 

haradakı normB -  betonun  möhkəmliyinin  normalaşdırılmış   göstəricisi (buraxılan, 

keçirici, aralıq  yaxud layihə  müddətində), sıxılma, ox  üzrə     dartılmada yaxud    

əyilmədə dartılmaya olan  möhkəmliyə  görə  verilən  sinifli  beton  üçün ,MPa; 
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TK -analiz  müddətində  bütün  partiyalar  üzrə  (7)  düstur  ilə  hesablanan, betonun  

möhkəmliyinin  orta  variasiya  əmsalindan  asılı olan, cədvəl  2-yə   uyğun qəbul  

edilən, betonun  bütün  növləri üçün  tələb  olunan möhkəmliyin  əmsalı. 

Betonun  möhkəmliyinin  yoxlanmasında  dağıtmayan  üsuldan  istifadə   

edən  zaman  konstruksiyanın  yoxlanılan  sahəsinin  betonunun  möhkəmliyi  

vahid  qiymət  kimi  qəbul  edilərsə,  (8)  düsturunun  sağ  tərəfini  0,95-ə  bərabər  

olan  əmsala  vurmaq  lazımdır. 

4.2   Möhkəmlik   markaya  görə  normalaşdıran  zaman  betonun  tələb  

olunan  möhkəmliyi  3  əlavəsinə  uyğun  təyin  edilir. 

                                                                                                                        

Cədvəl  2 

 

 

 

nV % 

                               TK  

Betonun  bütün  növləri  

üçün (sıx silikat, göz-göz-

dən) və konstruksiya, iri  

hidrotexniki massivlərdən 

başqa 

 

Sıx  silikat  

beton üçün 

 

Avtoklav göz-

göz beton  üçün 

 

İri  hidrotexniki 

massiv   

konstruksiyalar  

üçün 

6 və   az 1,07 1,06 1,08 1,09 

7 1,08 1,07 1,09 1,10 

8 1,09 1,08 1,10 1,11 

9 1,11 1,09 1,12 1,13 

10 1,14 1,12 1,13 1,14 

11 1,18 1,14 1,14 1,16 

12 1,23 1,18 1,17 1,18 

13 1,28 1,22 1,22 1,20 

14 1,33 1,27 1,26 1,22 

15 1,38 1,33 1,32 1,23 

16 1,43 1,39 1,37 1,25 

17  

 

Yolverilməz  

qiymətlər   sahəsi 

1,46 1,43 1,28 

18  1,50 1,32 

19 1,57 1,36 

20  1,39 

21  və çox   

 

 

4.3  Ayrı-ayrı  partiya  betonların   möhkəmliyinin  yoxlanılması  lazımdırsa, 

tələb  olunan  möhkəmliyin  cədvəl  2-yə  görə   yaxud  (6)  düsturuna  görə  

hesablanan  variasiya  əmsalından   asılı  olaraq, əlavə  3-dəki  cədvələ  görə   

qəbul  edilə  bilər. Bu  zaman  bu  partiyanın  betonunun   möhkəmliyinin  vahid  

qiymətlərinin  sayı  30-dan  az  olmamalıdır. 

4.4   İlkin  dövrdə  statistik  yoxlama  aparmaq  üçün  sınağın  nəticələrinin  

sayının lazımi  miqdarda  toplanmasına  qədər  betonun  tələb  olunan  möhkəmliyi  

( TR )  düstura  görə  hesablanır 
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                                      TR =
b

norm

K

B
1,1                               (10) 

 

haradakı bK -  betonun  növündən  asılı  olaraq  cədvəl  3-ə görə  qəbul  edilən  

əmsal. 

 

Cədvəl   3 

Betonun   növü bK  

1. Betonun   bütün  növləri  üçün (göz-göz  və sıx sılıkatdan   başqa) 0,78 

2. Göz-göz 0,70 

3. Sıx   silikat 0,75 

 

4.5  Yoxlama  dövrü, tələb  olunan  möhkəmliyin  müəyyən  olunmuş 

göstəricilərinin  istifadəsi mümkün  ola  bilən   müddətin  davamlılığı  bir  həftədən  

1  aya  qədər  qəbul  edilməlidir. 

 

5  MÖHKƏMLĠYƏ  GÖRƏ  BETONUN  QƏBULU 

 

5.1 Yığma  konstruksiyaların  beton  partiyası  buraxılan  və  keçirici  

möhkəmliyə, monolit  konstruksiyalarda  isə  - betonun  layihə  müddətindəki  

möhkəmliyə  görə  qəbul  edilir. 

5.2  Beton  partiyası  qəbul  edilə  bilər, əgər   partiyada  betonun  faktiki  

möhkəmliyi ( mR )   tələb  olunan  möhkəmlikdən ( OR )  az  deyilsə, yəni 

 

                                      Om RR                                      (11) 

 

5.3 Yığma   konstruksiyaların  betonunun  möhkəmliyinin  layihə   

müddətində  yoxlanılmasının  təmin  edilməsi  2.3, b.  vaxtda, bir  həftə  ərzində  

yoxlanılmış  bütün  partiyaların  betonunun  layihə  müddətində  olan  orta   

möhkəmlikliyinin  tələb olunan  möhkəmliklə  müqayisəsi  yolu  ilə dövri olaraq  

aparılır.  

Əgər  (11)  düsturunun  şərtləri  yerinə  yetirilirsə, yığma  konstruksiyaların  

betonunun  layihə  müddətindəki  möhkəmliyinin  bu  standartın  tələblərinə  cavab 

verdiyi   qəbul  edilir. Bu  zaman  yoxlamanın   nəticələri  həftə  ərzində  

hazırlanan  bütün  partiyalara  aid  edilir. 

Bu  şərt  pozulduqda, istehsalçı  bütün  sınaqlar   qurtarandan  sonra  üç  gün 

ərzində  istehlakçıya  xəbər  verməlidir. 

5.4   Betonun  möhkəmliyi   5.2  və  5.3  b.b.  tələblərinə   cavab  

vermədikdə, bu  partiyanın  istifadə  olunmasının  mümkünlüyü  layihə  təşkilatı  

ilə  razılaşdırılmalıdır. 

Əgər  variasiyanın  orta  hissələr (partiya-partiya alınmış)  əmsalı  sonrakı  

yoxlama  dövründə  yol  verilməyən  qiymətlər  sahəsinə  düşürsə, belə  bir  razılıq    

konstruksiyaların  sonrakı  hazırlanma  və  istifadəsi  üçün  lazımdır. 
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5.3,  5.4  (Dəyişmiş  redaksiya.Dəy.№1). 

 

5.5  Betonun  faktiki  və  tələb  olunan möhkəmliyi   ГОСТ   13015-ə  görə  

yığma  konstruksiyaların   yaxud  ГОСТ  7473-ə   görə  beton  qarışığının  

keyfiyyəti  barədə  sənəddə  və   monolit  konstruksiyalar  üçün  beton  işləri  

jurnalında  göstərilməlidir. 

 

6     BETONUN  MÖHKƏMLĠYĠNĠN  ORTA  SƏVĠYYƏSĠNĠN  TƏYĠNĠ 

 

6.1  Yoxlanılan dövrdə  yığma  konstruksiyalar üçün  buraxılan, keçirici  

möhkəmliyin, monolit  konstruksiyalar  üçün  isə  aralıq  və  layihə  müddətində  

betonun  möhkəmliyinin ( yR )  səviyyəsinin  orta qiyməti  (MPa), aşağıdakı  

düsturla  təyin  edilir 

                                                                                                                         

                              nmOy KRR .                                        (12) 

 

haradakı  nmK . -  
nV   variasiya  əmsalının  analiz  dövründə  orta  qiymətdən  asılı   

olan, cədvəl  4-ə görə  qəbul  edilən  əmsal. 

 

Сədvəl  4 

nV ,  

% 

6  və az 6-dan 7-yə 

qədər 

7-dən 8-ə  

qədər 

8-dən  

10-a 

qədər 

10-dan  

12-yə  

qədər 

12-dən  

14-ə qədər 

14  və 

daha 

çox 

nmK .  1,03 1,04 1,05 1,07 1,09 1,12 1,15 

 

Bu  zaman  nmK .  göstəricisi  ağır  və  yüngül   beton  üçün  1,10, sıx  silikat  

beton  üçün  -  1,13-dən   çox  olmayaraq  qəbul  edilir. 

6.2   Yığma  konstruksiyalarda   layihə  müddətində    betonun  

möhkəmliyinin  faktiki  orta  göstəricisinin  ( впR . )   tələb  olunandan  ( вп

TR .  )   artıq  

olmasına  icazə  verilir, bu  isə  ( вK )  əmsalı  ilə  xarakterizə  olunaraq  aşağıdakı  

düstura  görə  hesablanır 

 

                                      вK  = 
nm

вn

T

вn

KR

R

.

.

.

                           (13) 

 

 (13)  düsturuna   əsasən  hesablanan  вK   qiyməti  4 əlavəsinin  cədvəlində  

verilən  göstəricilərlə  müqayisə  olunur. 

 

(Dəyişilmiş  redaksiya. Dəy.№1) 

 

6.3  Əgər  hazırlayan-müəssisənin  laboratoriyası  tərəfindən  sukeçirməzlik,  

şaxtayadavamlılıq   yaxud  başqa  tələbatlara  görə  layihə  markasını  təmin  etmək  

şərtilə  seçilən   betonun  layihə  müddətindəki  orta  möhkəmliyi    (12) düsturuna  
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görə  hesablanan  möhkəmliyin   orta  səviyyəsindən  yüksəkdirsə, onda  tərkibin  

seçilməsi  zamanı  təyin olunan  möhkəmlik  orta  səviyyə  kimi  qəbul  edilir. 

6.4  Yoxlanılan  partiyada  betonun  orta  möhkəmliyinin  yuxarı  ehtiyat  

səddinin  artması ( гвп

mR .. ), MPa,  faktiki   möhkəmliyin  yüksəlməsini  təsdiqləyir,  

aşağıdakı  düsturla hesablanır 

 

                            гвп

mR .. = 









100
28,11 .nm

y

V
R                          (14)               

 

haradakı  nmV . -  0,5 nV   bərabər qəbul  edilən möhkəmliyinin variasiyasının 

hissələrarası  (partiya-partiya alınmış)  əmsalı. 

6.5  Əgər  üç partiyada betonun  möhkəmliyi  ardıcıl  olaraq  гвп

mR .. - dən  

yuxarıdırsa  yaxud  yoxlama  müddətində  möhkəmliyin  faktiki  orta  səviyyəsi  

(12)  düsturuna  əsasən  hesablanan  möhkəmliyin  orta  səviyyəsini  keçirsə  yaxud  

(13)  düsturuna  əsasən  təyin  olunan  вK   əmsalının  qiyməti  əlavə  4-dən  verilən  

qiymətdən yüksəkdirsə, onda  betonun  möhkəmliyini  və   sementin  sərfinin  

azalması  üçün  tədbir  görülməlidir.                                                                                                                 
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ƏLAVƏ  1 

Sorğu 

ƏSAS  TERMĠNLƏR,  ĠZAHLAR  VƏ  ġƏRTĠ  ĠġARƏLƏR 

 

Termin 
Şərti  

işarələr 
İzahı 

1.Betonun  

normallaşdırılmış 

möhkəmliyi 

 Normativ- texniki  yaxud  layihə  sənədlərində  

verilən  möhkəmliyin  qiyməti (layihə  və  aralıq 

müddətində, buraxılan, keçirici) 

2. Tələb  olunan  

möhkəmlik 
TR  

Partiyada  betonun  müəssisə  və  tikintilərin  

laboratoriyalarında müəyyən  olunan , əldə  edilən  

bircinsliyinə uyğun   faktiki  möhkəmliyinin  

minimum  yol  verilən  qiyməti 

3.Partiyada  

betonun faktiki 

möhkəmliyi mR  

Partiyada  betonun   bilavasitə  konstruksiyada  

dağıtmayan  üsulla  yaxud  kontrol  nümunələrin  

sınaq  nəticələrinə  görə  təyin  olunan  

möhkəmliyinin  orta  qiyməti 

4. Betonun  

möhkəmliyinin  

orta səviyyəsi 
yR  

Yoxlama  dövründə   betonun  müəyyən  yoxlama  

dövründə   müəssisə  və  tikintilərin  

laboratoriyalarında təyin  olunan, əldə  edilən  

bircinsliyə  uyğun  möhkəmliyinin  orta  qiyməti, 

onun  əsasında  tərkib  seçilir  və  istehsalatda   

saxlanılır 

5. Betonun  

layihə müddəti 

 Betonun  normativ- texniki  yaxud  layihə  

sənədlərində  müəyyən  olunan, onun  sinif  və  

markasına  uyğun  möhkəmliyi   alınan  bərkimə  

müddəti 

6.Nümunə  ГОСТ  10180   və   ГОСТ  10180.0 

7. Nümunələr  

seriyası 

 
ГОСТ  10180 

8. Yoxlama  

sahəsi 

 Dağıtmayan   üsulla  betonun  möhkəmliyinin  

yoxlanılması  zamanı   ölçülmə  aparılan  

konstruksiyanın  sahəsi 

9. Analiz  dövrü  Sonrakı  yoxlama  dövründə  tələb  olunan  

möhkəmliyi  təyin  etmək  üçün  partiyalara  görə  

variasiya  əmsalının  hesablandığı   vaxt  dövrü 

10.Yoxlama 

dövrü 

 Əvvəlki  analiz  dövrü  zamanı  olan  variasiya  

əmsalına uyğun   tələb  olunan  möhkəmliyinin   

sabit  qəbul  edildiyi  vaxt  dövrü 

11. Texnoloji  

kompleks 

 Zavodun  bir  neçə  texnoloji  xətlərindən biri, burada  

bir  texnologiya  ilə  hazırlanan  və  eyni  şəraitdə   

bərkiyən  betonun  möhkəmliyinin  yoxlanılması   

analiz    dövründə  hesablanan  bir  partiyanın  

variasiya əmsalına görə  aparılır. 
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ƏLAVƏ 2 

Mütləq 

DAĞITMAYAN  ÜSULLA  BETONUN  MÖHKƏMLĠYĠNĠN  

YOXLANILMASINA    ƏLAVƏ  TƏLƏBLƏR 
 

1.    Dağıtmayan  üsul  zamanı  vahid   qiymət  kimi  qəbul  edilir: 

   - yastı  və  çoxboşluqlu  örtü  və  örtmə  tavaların  konstruksiyası, yol  

tavaları,  daxili  daşıyıcı  divarların  panelləri,  divar  blokları,  həmçinin  basqı  və  

basqısız  boruların  yoxlanılması  zamanı  konstruksiyanın  yoxlanılan sahəsində 

betonun  möhkəmliyinin  orta  hesabi  qiyməti  kimi  hesablanan konstruksiyanın  

betonunun  orta  möhkəmliyi; 

-  monolit   və  yığma- monolit  konstruksiyalar  daxil  olmaqla, bütün  başqa 

hallarda  konstruksiyanın  yoxlama  sahəsinin  betonunun  orta  möhkəmliyi  

(yaxud  monolit  və  yığma- monolit  konstruksiyaların   bir  hissəsi). 

2.   Əgər  vahid  göstərici  kimi  konstruksiyanın  betonunun  orta  

möhkəmliyi  qəbul  edilərsə,  dağıtmayan  üsulla  betonun  möhkəmliyinin  

yoxlanılması  (ultrasəs,i impuls   yaxud  mexaniki)   bu  metodlara  aid  olan  

mövcud  dövlət  standartlarının  tələblərinə  uyğun   qabaqcadan  düzəldilmiş  

dərəcələnmiş  asılılıqdan  istifadə  etməklə  aparılır. 

3.   Əgər  vahid  göstərici  kimi  yoxlanılan  sahənin  betonunun  orta  

möhkəmliyi  qəbul  edilərsə, dağıtmayan  üsulla  betonun  möhkəmliyinin  

yoxlanılması  3  bölməsində  (5)  düsturunda  düzəliş  əmsalından  ( nK )  istifadə  

etməklə  aparılır, bu  isə  azı  ildə  bir  dəfə  bu  üsulların  aparılmaqdan  əvvəl  

betonun  nominal  tərkibi, konstruksiyasının  hazırlanma  texnologiyası, tətbiq  

edilmiş  materialların   hər  dəyişməsi, dərəcələnmiş  asılılığın   hər  dəfə  

düzəldilməsi  zamanı  təyin  edilir. 

Əmsal  nK    aşağıdakı  düsturla  hesablanır 

 

                                             nK =  
mn

O

V

V

.

  

 

haradakı mnV . -  dərəcələnmiş  asılılığı   düzəltmək  üçün  dağıtmayan  üsulla  sınağı  

aparılmış  bütün  seriya  beton  nümunələrinin  möhkəmliyinin  variasiya  əmsalı; 

OV -  dərəcələnmiş   asılılığı  düzəltmək  üçün  yükləmə  yolu  ilə  sınağı   aparılan  

betonun  möhkəmliyinin  variasiya  əmsalı. 

Dərəcələnmiş  asılılığı  düzəltmək  üçün  variasiya  əmsalının  OV   və  mnV .  

qiyməti  bölmə  3  (7)  düsturuna  analoji  olan  düsturla  təyin  edilir.     
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ƏLAVƏ    3 

Mütləq 

BETONUN  MARKALARA  GÖRƏ  NORMALAġDIRILMASI  ZAMANI  

TƏLƏB  OLUNAN  MÖHKƏMLĠYĠN    TƏYĠNĠ 

 

1. Betonun  tələb  olunan  möhkəmliyi  (buraxılan, keçirici, aralıq  yaxud  

layihə  müddətində)  markaya  görə  normalaşdırılan  zaman  ( TR ),  MPa, aşağıdakı  

düstura  görə  hesablanır 

 

                                     TR = normR
100

/

TK
                             (1) 

 

haradakı normR -sıxılma, ox  üzrə  dartılma   yaxud  əyilmədə  dartılmaya  görə  

verilən  markalı  beton üçün  (buraxılan, keçirici, aralıq  yaxud  layihə  

müddətində)  möhkəmliyin  normalaşdırılmış  qiyməti, MPa; 
/

TK -  analiz  dövründə  bölmə  3 (7)  düsturuna  görə  hesablanan  betonun  

möhkəmliyinin   orta  hissələr  (partiya-partiya alınmış)  variasiya  əmsalından  

asılı  olan, hazırkı  əlavənin  cədvəlinə  uyğun  qəbul  edilən  bütün  növ    betonlar  

üçün  faizlə  tələb  olunan möhkəmlik  əmsalı. 

 

 

 

 

 

       nV   % 

 

 

                                           /

TK   % 

Bütün  növ  

betonlar  üçün  (sıx  

silikat, göz- göz  

konstruksiyalar, 

hidrotexniki  

massivlərdən  

başqa) 

Sıx  sılıkat  

beton  üçün 

Avtoklav  

göz-göz  

beton  üçün 

Massiv  

hidrotexniki  

konstruksiya 

6  və  az 83 83 75 85 

7 84 83 76 86 

8 85 84 77 87 

9 87 85 78 88 

10 89 87 79 89 

11 92 89 80 91 

12 96 92 82 92 

13 100 96 85 94 

14 104 100 88 95 

15 108 105 92 96 

16 112 110 96 98 

17  115 100 100 

18  

 

 105 103 

19 110 106 

20 Yol  verilməyən  qiymətlər 

sahəsi 

 109 

21  və  çox   
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Əgər  konstruksiyanın  yoxlanılan  sahəsinin  betonunun  möhkəmliyi  vahid  

qiymət  kimi   qəbul  edilərsə, betonun  möhkəmliyi   dağıtmayan  üsulla  

yoxlanıldıqda   (1)  düsturunun  sağ  hissəsini   0,95 əmsalına  vurmaq  lazımdır. 

2. İlk  dövrdə  statistik   yoxlanmanın  aparılması  üçün  T   sınaqlarının  

nəticələrinin  sayı  aşağıdakı  düstura  görə  təyin  olunur 

 

                                           TR = normR1,1                             (2) 

 

3. Yoxlama  dövrünün   davamlılığı  bu  standartın  4.5  b  uyğun  qəbul  

edilir. 
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ƏLAVƏ  4 

Sorğu 

YIĞMA  KONSTRUKSĠYA  BETONU  ÜÇÜN  вK   ƏMSALININ 

QĠYMƏTLƏRĠ 
 

Ağır  beton  üçün  вK   əmsalının  qiyməti  cədvəldə  verilmişdir. 

 

 

Betonun  sinfi  

və  markası 

İsti  

emalın 

müddət, 

saat 

ГОСТ  

22236 və 

isti emalı 

effektivliyi

nə   görə 

sementin 

qrupu 

вK  

Betonun   markası yaxud  sinfinə görə 

faizlə normallaşdırılmış  buraxılan  

möhkəmlik 

50 60 70 80 

 

 

B 15  yaxud  

M200  və 

aşağı 

8-10 
1 1,00 1,00 1,15 1,35 

2 1,00 1,10 1,30 1,45 

 

13-15 

1 1,00 1,00 1,05 1,20 

2 1,00 1,00 1,15 1,20 

3 1,00 1,10 1,25 1,40 

 

18-20 

1 1,00 1,00 1,05 1,20 

2 1,00 1,00 1,15 1,20 

3 1,00 1,05 1,25 1,40 

 

 

B20,B25 

yaxud  M250  

və  M300 

8-10 
1 1,00 1,00 1,10 1,25 

2 1,00 1,05 1,20 1,40 

 

13- 15 

1 1,00 1,00 1,00 1,15 

2 1,00 1,00 1,10 1,25 

3 1,00 1,00 1,20 1,35 

 

18- 20 

1 1,00 1,00 1,00 1,15 

2 1,00 1,00 1,10 1,20 

3 1,00 1,00 1,15 1,30 

 

B30,B35,B40 

yaxud  

M350,M400,

M450 və  

M500 

8-10 
1 1,00 1,00 1,05 1,20 

2 1,00 1,00 1,10 1,25 

 

13-15 

1 1,00 1,00 1,00 1,10 

2 1,00 1,00 1,10 1,15 

3 1,00 1,00 1,15 1,25 

 

18-20 

1 1,00 1,00 1,00 1,05 

2 1,00 1,00 1,00 1,15 

3 1,00 1,00 1,05 1,20 

 

Qeyd: вK   əmsalı  1,00-dan  çox  olduqda, isti emaldan  sonra betonun  

möhkəmliyinin  artmasına  və  sementin  sərfinin  azalmasına  yönələn  texnoloji  

ölçülər  (isti  emal  dövrinin  uzadılması, betonun  bərkiməsini  sürətləndirən  

əlavələrin  yaxud  daha  effektiv  sementin   tətbiq  edilməsi)    tətbiq  edilməlidir. 
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     2. B7,5  (M100 marka)   və  aşağı  sinifli  yüngül  betonlar  üçün вK    

qiyməti  1-ə  bərabər  qəbul  edilir. B10 (M150  marka)   və  daha  yuxarı  sinif  

üçün  вK   qiyməti   möhkəmliyə  görə  markası  betonun  markasından  az  

olmayan  məsaməli  dolduruculardan  istifadə  edən  zaman  ağır  beton  üçün  

cədvələ  əsasən   0,85  əmsalına  vurmaqla   qəbul  edilir. Bu  zaman  bütün  

hallarda  вK   qiyməti  1-dən  az  olmamalıdır. 

 

ĠSTĠNAD  OLUNAN NORMATĠV  TEXNĠKĠ  SƏNƏDLƏR 

 

Istinad  olunan normativ texniki 

sənədin adı 

  Bəndin  nömrəsi,əlavə 

ГОСТ 7473- 85 

ГОСТ 10180- 90 

ГОСТ 101181.0- 2000 

ГОСТ 13015-2003 

ГОСТ17624- 87 

ГОСТ 22690- 88 

ГОСТ 27006- 86 

5.5 

1.4; 2.3; 2.7; əlavə  1 

2.2; əlavə  1 

5.5 

1.4 

1.4 

1.6; 2.1 
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